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Estetiska lärprocesser och samspel inklusive 4,5 hp VFU 22,5 hp
Aesthetic Learning Processes and Interactions 22.5 credits
Grundnivå
Fördjupningsnivå: grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•10•23) och gäller studenter antagna vårterminen 2016.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen utgör en del av förskolepedagogiska ämnen med in•
riktning mot förskollärarexamen om 210 hp.
Behörighetskrav
UVK 3 Specialpedagogik för förskollärare 15 hp.
Kursens mål
För att kunna bidra till att utveckla barns estetiska uttryck
och färdigheter är kursens mål är att studenten utveck•
lar grundläggande och forskningsbaserade kunskaper om
estetiska läprocesser samt fördjupade praktiska färdigheter
i estetiska uttrycksformer. Studenten ska självständigt och
kreativt kunna använda estetiska uttrycksformer och samspel
som mål och medel inom förskoleverksamhet. Målet är också
att studenten ska problematisera estetiska lärprocesser som
kommunikativt samspel i förskolan.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för teoretiska perspektiv på lärande relate•
rade till olika uttryck för estetisk verksamhet
• redogöra för och diskutera betydelsen av estetiska
lärprocesser som kommunikativa uttrycksformer i alla
barns lärande och välbe nnande
Färdighet och förmåga
• självständigt och tillsammans med barn iscensätta ett
estetiskt projekt i förskolan med utgångspunkt i teori•
er och fördjupade praktiska färdigheter i såväl digitala
som analoga estetiska uttrycksformer
• använda pedagogisk dokumentation i ett tematiskt,
estetiskt projekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• problematisera, analysera och utvärdera barns lärande
i estetisk verksamhet i relation till teoretiska perspek•
tiv
• analysera den egna lärprocessen i relation till kursens
innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen har sin utgångspunkt i ett undersökande och ge•
staltande arbetssätt med syfte att skapa förståelse för hur
estetiska lärprocesser kan fungera som ett medel i en läran•
deprocess för barn, men också som ett lärande i sig. Under
kursen genomförs era examinerande litteraturseminarier
samt ett arbetslagsseminarium där studenterna själva pro•
blematiserar och kritiskt granskar en vetenskaplig artikel.
I fokus står teorier om estetik och barns lärande relate•
rat till estetik, liksom praktiska färdigheter. Olika estetiska
uttrycksformer lyfts fram som delar i ett tematiskt arbetssätt.
Studenten fördjupar sin vetenskapliga förståelse genom kri•
tisk granskning av vetenskaplig litteratur.

Undervisning
Kursen innehåller praktiskt undersökande arbete i olika ut•
trycksformer, såväl individuellt som i grupp, föreläsningar och
litteraturseminarier. Vidare innehåller den ett vetenskapligt
undersökande arbetssätt, där praktik och teori integreras
och problematiseras.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i litteratur•
seminarier och gestaltande workshops, dels genom muntlig
gestaltande examination och digitalt projekt. Genomförd
VFU, loggboksskrivande samt praktiskt genomförda uppgifter
krävs för att bli godkänd. God språkbehandling och relevant
presentationsform liksom ett vetenskapligt förhållningssätt
gäller enligt rådande progression under utbildningstiden.
På verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges endast bety•
get Godkänd eller Underkänd. Efter genomförd VFU med
betyget Underkänd har studenten rätt till ytterligare en VFU•
period. För att få betyget Godkänd på kurs som innehåller
VFU krävs obligatorisk närvaro på samtliga VFU•moment.
För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha
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genomfört föregående kurser med VFU med godkänt betyg.
Verksamhetsförlagd utbildning

Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlag•
da och den verksamhetsförlagda utbildningen. Genom att
koppla VFU• perioder till ämnesstudierna ges studenten
möjligheter att fördjupa sina kunskaper genom att använda
dessa i den praktiska verksamheten. Studenterna skall ges
utrymme att re ektera över kunskapssyn, kunskapsinnehåll
och kunskapsurval för att uppnå progression i den verk•
samhetsförlagda utbildningen. Under handledning utvecklar
studenten sin yrkesroll i relation till hur barn och elever lär.
Studenten förväntas ta allt större ansvar ju längre han/hon
har kommit i utbildningen.
I de fall en student visar grov oskicklighet och riskerar
att skada barn/elever eller personal på VFU•skolan ska den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) avbrytas i förtid
(HSV Rapport 2007:58 R) och studenten får betyget Under•
känd i denna kurs. Högskolans lärare (examinator) ansvarar
för examinationen efter bedömningsunderlag från aktuell
VFU•lärare. I bedömningsunderlaget ska kunskaps• och fär•
dighetsbristerna tydligt nnas dokumenterade och en indivi•

duell plan ska upprättas av högskolans lärare i samråd med
VFU•lärare. Av planen ska framgå vilket stöd studenten kan
få samt när och hur kunskaper och färdigheter ska kontrol•
leras för att denne ska få återuppta studierna på kursen. För
att få göra om kursen/VFU•delen i kursen måste studenten
vid kontrollen uppvisa att de kunskaps• och färdighetsbrister
som innebar fara för barn/personal inte kvarstår. Studenten
har rätt till kontroll vid högst två tillfällen inom 1 år och kon•
trollen utförs av högskolans lärare i samråd med VFU•lärare.
Om studenten ej klarar kontrollen har studenten inte rätt
att göra om kursen/VFU•delen i kursen.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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